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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte,  20160606 

 

 
§47 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet 
 
 
 
§48 Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Åsa 

Roosqvist, Per Wigforss, Helena Näslund, Marina Johnsson, Mats Gunnarsson, 
Therese Knutsson, Debbie Hansson, 

   Anmält förhinder: Gunliz Bengtsson, Carina Boijertz 
                    
                    
§ 49                        Dagordningen godkändes.           
 
§ 50                        Som justerare valdes Therese Knutsson 
 
§ 51                Föregående mötesprotokoll diskuterades och lades till handlingarna. 
                           
 
§ 52                Skrivelser in:    

 Enkät framtida retrieverklubb, utskick från SSRK om önskemål att publicera 
enkäten på vår hemsida, vilket vi beslöt göra, samt även publicera på fb-sidan.. 

 Angående lydnadsprov, info och klargörande av moment från SKK.  
 Inbjudan grundutbildning för avelsfunktionärer okt -16, anmälan senast 9 

september. Therese och Helena funderar. 
 Offert Kosta Lodge för styrelsens fysiska möte höst 2016, Beslut: att boka 29-30/1 

för fysiskt styrelsemöte. 
 
§ 53                         Skrivelser ut. :  Ingen korrespondens  
 
§ 54                      Rapporter från alla ansvarsområden 
 
a.              Ordförande.   
 
b. Jaktansvarig Har fått in 58 resultat från vårens tjp. 10 från B-prov.  
 
c.             Sekreterare: Inget att rapportera. 
                                                                                                            
d.              Kassör: Budget för Tollarspecialen inskickad. 
 
e.            Avelsansvarig.  

  Inskickat till Tollaren för publicering: Info om Addison & JADD sammanfattning 
grundat på Emilys material, samt rapporten från Helen Hamlin & Hanna Bremer om 
uppdateringen för SRMA o IMRD på rasen. Även info om hälsoenkäten. 

 SKK har påbörjat inspelningen av nästa SKK Play. Denna gången handlar det om 
juridiska frågor. Programmet kommer att sändas i höst. 
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 SKK kommer till hösten släppa SKKs nya uppdaterade uppfödarutbildning som 
distansutbildning. Den gamla uppfödarutbildningen (cirkelform med 9 böcker) 
kommer att utgå, o ersätts helt av denna nya uppfödarutbildningen. Till denna 
utbildningen finns två böcker nyutgivna av SKK: Hunduppfödning i teori & praktik 
samt Hundavel i teori & praktik.  

 Löpande hälsostatisik: 2014 års HD grad D statistik ligger fortfarande högre än 
övriga års statistik för HD grad C samt HD grad D. Tittar man på 2008 samt 2010, så 
är det 10 individer med HD grad D  dvs 4% HD. 2014 års statistik för HD grad D har 
ökat med en hund sen förra mötet, och är alltså uppe i 10 hundar med höftledsgrad 
D, vilket ger ett genomsnitt på 5,4 % HD grad D för 2014 årskull. Två individer från 
årskull född 2015 har röntgats med dysplasi gällande HD. Den ena individen har HD 
grad C och den andre individ med HD grad D. 

 17 registrerade valpar på 3 kullar, varav 8 hanar och 9 tikar, ger ett medeltal på: 
5,6 Medeltal kullstorlek mellan 160101 - 160606: 6,2 valpar/ kull i genomsnitt på 21 
kullar.  

 Endast fåtal svenskregistrerade DE-testade inrapporterade till avelsansvarig denna 
månaden, men frekvensen av testade hundar från Sverige har fortsatt att vara 
sparsam. 

 Två inrapporterade JADD resultat. De JADD resultat från svenskregistrerade Tollare 
hos Ofa har varit clear  

                                                            
f.  Mentalitets- och funktionsansvarig . 
MH - 9 st Tollare som genomfört MH med känd mental status (Inga avbrutna) 
BPH - 16 st Tollare som genomfört BPH. (Inga avbrutna) 
FB-R - 4 st Tollare som genomfört FB-R (Inga avbrutna) 
Hur ska vi få fler att beskriva sina hundar med FB-R? En fråga att arbeta vidare med . FB-R 
som avelsverktyg, uppmuntra uppfödare och aktivitetsgrupper.  
 
g. Informationsansvarig -  Avtal med Arrac outdoor klart, Dummies.se ska skrivas 
på. Haft diskussion kring Agria-kontraktet, hur man bemöter de som ej vill bli kontaktade av 
Telemarketing, och beslutade att göra som SSRK gör. Info publiceras i Tollaren och på hemsidan. 
 Beslut att teckna sponsoravtal med Agria. 
 
h. RAS-ansvarig. Beslutet kring mätning publiceras på Tollarspecialens hemsida 
samt i PM:et.  
 
i.   Aktivitets- och medlemsansvarig. Inget att rapportera. 
 
j. Exteriöransvarig  Kontroll-läst artikeln till Apportören. 
 
§ 55                   Tollarspecialen   

 ansökan för lydnadsprov 2017, hanteras av Ancie Gunnarsson. Helena kontaktar Ancie 
angående detta. 

 “Tollarbutikens” lager- kan vi få någon som kan transportera detta till Forsvik? 
 Budget för Specialen klar: Katalogen blir dyrare att trycka i år. Vilket resulterar i ett 

dyrare pris, 80 kr/katalog.  
 Domarna till tjp är klara 
 Beslut: att dela ut Tollarklubbens termosmuggar som domargåvor. 
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 Mark inför kommande specialer under granskning. 
   

§ 56                    TOLLAREN . Nytt nummer ute i dagarna. 
 
§ 57                       Klubbens hemsida Uppdateras kontinuerligt.   
 
§ 58                        Arbetsgrupper  

 Specialengruppen-  
 Engagera uppfödare för fler medlemmar -  inget att rapportera  

 
§ 59                    Övriga frågor    

 Fysiskt möte till hösten - Bokat den 29-30/10 
 Klubbens 30-års jubileum: Ordförande pratar med kassören.  

 

§ 60                     Nästa styrelsemöte , extra telefonmöte ang. Tollarspecialen 4/7 kl 19.00, sedan 
fysiskt möte i Forsvik onsdag den 3/8 kl. 10.00 då även webmaster, redaktör för Tollaren samt 
revisor bjuds in. Ordförande bjuder in.  
 
§ 61                      Ordförande avslutade mötet  
 
 
Vid Protokollet: Justeras: 
 
 
-----------------------------------------  -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare Mats Viker, ordförande 
 
 
 ------------------------------------------                                                     
    Therese Knutsson                                                                
  
  


